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RECREIO DOS BANDEIRANTES

APARTAMENTO N° 201
Edifício situado na

AV. PRESIDENTE NEREU RAMOS nº 205
Com direito a 2 vagas de garagem

O imóvel é de frente, com três quartos, sendo uma suíte, e possui aprox. 180
m², constituído de salão em dois ambientes e varanda incorporada à sala, piso
de porcelanato, teto rebaixado decorado em gesso com luminárias embutidas,
paredes emassadas e pintadas. Varanda fechada com cortina de vidro, teto em
lambri com luminárias embutidas. Cozinha aberta tipo americana, integrada a
sala, com piso de porcelanato, bancada central em granito, paredes de azulejo
e teto rebaixado em gesso e luminárias embutidas. Área de serviço fechada
com tanque, suíte de serviço com piso em porcelanato, paredes emassadas e
pintadas e banheiro com piso cerâmico e paredes de azulejo. Lavabo em reforma
com bancada em granito, piso em porcelanato e teto em gesso com luminárias
embutidas. Sala íntima na área de distribuição dos quartos, com armário
embutido, piso em porcelanato, paredes emassadas e pintadas, teto em gesso
com luminárias.

VENDERÁ EM LEILÃO
26 de abril de 2013, às 13:00 hs.

Acima da Avalicação,

10 de maio de 2013, às 13:00 hs.
Pela Melhor Oferta,

LOCAL: No Átrio do Fórum, sito na Av. Luiz
Carlos Prestes s/nº - Barra da Tijuca - RJ.

Condições: Preço á vista ou a prazo de até 15 (quinze) dias, conforme art.690
do CPC, mediante caução de 30% do valor ofertado; comissão do leiloeiro de
5% sobre o lanço, ISS de 0,25% e custas de Cartório de 1% até o limite máximo
permitido, na arrematação ou adjudicação.

Edital e fotos disponíveis para solicitação através do
email e telefone

leiloes@andrekuhne.lel.br  - (21) 9394-4009

LEILÃO
JUDICIAL

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL DE
JACAREPAGUÁ

EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA E INTIMAÇÃO, prazo: 05 dias, extraído da Ação
de Cobrança proposta por CONDOMÍNIO VIVENDA DE JACAREPAGUÁ em
face de ROSIMERI DE OLIVEIRA FERNANDES (Proc. 0004397-
13.1999.8.19.0203 – antigo 1999.408.003726-2). O Dr. OSCAR LATTUCA,
Juiz de Direito, faz saber aos que o presente Edital virem, conhecimento
tiverem e interessar possa, especialmente a ROSIMERI DE OLIVEIRA
FERNANDES, de que no dia 30/04/13, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum
de Jacarepaguá, na R. Prof. Francisca Piragibe, nº 80, Taquara / RJ, pelo
Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais
der acima da avaliação; ou no dia 15/05/13, no mesmo horário e local, a
quem mais der independente da avaliação de R$ 112.710,75 o Apartamento
202 do bloco 12, situado na Estrada do Camorim, nº 120, Jacarepaguá /
RJ; registrado no 9º RI (162.552) em nome de Rosimere de Oliveira
Fernandes. Consta Hipoteca a Caixa Econômica Federal (R.06), Penhora
determinada pela 12ª VFP- Execução Fiscal nº 2005.120.031430-8 (R-7)
e Penhora da 12ª VFP - Execução Fiscal nº 2008.001.200919-7 (R-8).
Débito de IPTU: R$ 3.295,93, mais acréscimos legais (93 e 94, de 98 a 05,
de 07 a 11 e 13 - FRE 1828271-5). O imóvel será vendido livre de débitos
de IPTU (parágrafo único, Art. 130, CTN). Caso a devedora não seja
encontrada pelo Sr. Oficial de Justiça, ficará pelo presente edital intimada
da hasta pública (5º, Art. 687, CPC). Arrematação, adjudicação ou remição:
pagamento imediato do preço pelo arrematante ou no prazo de, até, 15
(quinze) dias, mediante sinal de 30%; acrescida 5% de comissão ao
Leiloeiro 0,25% de ISS e custas de cartório de 1% até o máximo legal. RJ,
11/03/13. Eu, Antônio Pedro da Silva Machado, RE, o fiz datilografar e
subscrevo. Dr. Oscar Lattuca – Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA  CAPITAL.

EDITAL DE 1ª., 2ª. PRAÇA e INTIMAÇÃO, com prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO REGINA REGIS contra ESPÓLIO DE CARLOS GUERRA SOARES
(Processo nº 2001.001.070462-1 atual 0072560-98.2001.8.19.0001), na
forma abaixo: A Dra. ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO, Juíza de Direito em
Exercício da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO
DE CARLOS GUERRA SOARES, na pessoa de seu inventariante Sr.
Aristides Guerra Soares, de que no dia 07.05.2013, às 15:00 horas, no
Átrio do Forum, à Av. Erasmo Braga nº 115 – térreo (hall dos elevadores)
- Castelo, pela Leiloeira Pública ANDRÉA ROSA COSTA, será apregoado e
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 21.05.2013, no
mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, do
“Direito e Ação” da Loja “B”, à Rua Ministro Viveiros de Castro nº 79 e
respectiva fração de 75/3320 do terreno - Copacabana/RJ, penhorado e
avaliado no supra mencionados autos pelo valor de R$ 275.118,58. De
acordo com o 5º RGI (Mat.36.771), consta no R-7 Cessão de Aristides
Guerra Soares que cedeu seus direitos a ¼ do imóvel a Carlos Guerra
Soares e no R-8 a penhora desta esta Ação. A venda será livre e
desembraçada de débitos condominiais conforme Sentença de fls. 74/75.
De acordo com a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica o ref. imóvel
apresenta débitos de IPTU nos exercícios de 99, 2007 à 2012. Conforme
a certidão referente a taxa de incêndio apresenta débitos nos exercícios
de 2007 à 2011. As certidões de que trata a Consolidação das
Normas da Corregedoria Geral de Justiça serão lidas pela Sra.
Leiloeira no ato do pregão e encontram-se nos autos. Condições
de leilão: À vista e/ou à prazo de 15 dias mediante caução, ou ainda, de
acordo com o Art.690§1º do CPC, acrescido de 5% de comissão a Leiloeira,
custas de cartório de 1% até o máximo permitido por lei. Para conhecimento
foi expedido este Edital. Outro na íntegra está afixado no Átrio do Forum e
nos autos acima. Ciente que este Juízo funciona na Av. Erasmo Braga,
115 – sl. 305/D. RJ., 07/01/2013. Eu, Iete Spiegel, escrivã, o fiz datilografar
e subscrevo.(as.) Dra. Ana Lucia Vieira do Carmo - Juíza de Direito.

» DÉBORA ÁLVARES
DA AGÊNCIA ESTADO

O
Palácio do Planalto im-
pôs sua força ao Sena-
do e determinou a
aprovação da urgência

para a votação do projeto de
lei que cria dificuldades para
que novos partidos tenham
acesso ao fundo partidário e
ao tempo de TV, além de asfi-
xiar as candidaturas à Presi-
dência da ex-ministra Marina
Silva e do governador Eduardo
Campos (PSB). O projeto já foi
aprovado pela Câmara dos De-
putados. 

Autor do requerimento de
urgência para a votação no
Senado, o líder do PTB, sena-
dor Gim Argello (DF), não es-
condeu que estava a serviço
do governo: "Isso é uma mis-
são. Sou base do governo. Sou
Dilma Rousseff.  Nunca es-
condi isso." O requerimento,
no entanto, foi apresentado
sem alarde, numa manobra
para levar a votação direta-
mente ao plenário, sem a ne-
cessidade de passar antes pe-
las comissões, o que ocorre
com as propostas cuja trami-
tação é normal.

A direção do PT fechou
questão pela aprovação do
projeto e enquadrou senado-
res que eram contrários, como
o acreano Jorge Viana, mas o
partido se dividiu mesmo as-
sim. O senador Eduardo Supli-
cy (SP) admitiu que sofrerá re-
taliações, porque decidiu vo-
tar contra a urgência e disse
que não trairia sua consciên-
cia, porque era contrário à
proposta. Suplicy poderá ser
punido com a retirada pela di-
reção petista do direito de ele
disputar a reeleição ao Senado
no ano que vem.

Os senadores peemedebis-
tas Pedro Simon (RS) e Jarbas
Vasconcelos (PE) atacaram o
governo e a presidente Dilma

Rousseff por causa da propos-
ta que cria dificuldades aos
novos partidos. "Isso que está
aí é um Pacote de Abril de
quinta categoria. Havia uma
ditadura, um ato institucional,
havia cassações, havia mare-
chais, havia todo mundo", dis-
se Simon, referindo-se ao Pa-
cote de Abril de 1977, imposto
pelo então presidente Ernesto
Geisel. A medida criou a figura
do senador biônico para evitar
a vitória do MDB, o único par-
tido de oposição na época.

"Hoje nós estamos numa
democracia. O Brasil está livre.
O Supremo está livre. A presi-
dente da República está livre.
O povo está livre. Podemos fa-
zer o que quisermos dentro da
democracia. Nós estamos nos
entregando! E nós nos entre-
garmos é ato de covardia. Tal-
vez tenhamos de nos referir à
marechala presidente. Talvez,
daqui a pouco, ela tenha de
aparecer com um casaco dife-
rente, que pode até continuar
sendo vermelho – sua cor pre-
ferida –, mas com estrelas. O

pacote de abril da D. Dilma co-
meçou, e o pior é que quem
começa não volta para trás e
se acostuma", bradou Simon.

Aécio Neves

Para o senador Aécio Neves
(MG), pré-candidato do PSDB
à Presidência, a presidente Dil-
ma Rousseff já começou a "a
fazer o diabo" na campanha
para sua reeleição ao Palácio
do Planalto. "A prova disso é a
mobilização do PT no Congres-
so para tentar aprovar o projeto
que derruba a portabilidade do
tempo de TV e de recursos do
fundo partidário para os novos
partidos, o que diminui expres-
samente o interesse de políti-
cos debandarem para novas le-
gendas, como a Rede Sustenta-
bilidade, da ex-ministra Mari-
na Silva", disse ele.

Aécio disse que isso só se
explica por uma razão: "Temor
da presidente da República
com o enfrentamento eleito-
ral. Não se justifica o PT abdi-
car de alguns dos poucos valo-

res e agir com tamanha trucu-
lência se não estivesse atemo-
rizado com o futuro. Quere-
mos um tratamento isonômi-
co dentro da mesma legislatu-
ra e que essas regras da limita-
ção da criação de partidos pas-
se a valer à partir de 2015", ar-
gumentou o senador.

Os partidos de oposição e o
PSB, contrários ao projeto, ar-
gumentam que tirar o tempo
de TV e o acesso ao fundo par-
tidário dos novos partidos é
um casuísmo, porque o PSD
teve esses direitos, e foi criado
na atual legislatura. Para eles,
a ex-senadora Marina Silva,
que tentar fundar seu partido,
o Rede Sustentabilidade, fica-
ria sem condições de competi-
tividade, visto que sem tempo
de TV e acesso à maior fatia do
fundo partidário, dinheiro pú-
blico para manter partidos, te-
ria a candidatura praticamen-
te se inviabilizada e Eduardo
Campos também teria dificul-
dades para arregimentar for-
ças para apoiá-lo. (Colaborou
Débora Bergamasco)

Passa urgência para projeto 
SENADO

CARLOS MOURA/CB/D.A PRESS

Senadores peemedebistas atacaram o governo e a presidente Dilma Rousseff por conta do projeto

Eleições 2014

» JOÃO DOMINGOS
e RICARDO DELLA COLETTA
DA AGÊNCIA ESTADO

O governador  de  Per-
nambuco, Eduardo Cam-
pos, deixou claro que con-
vocará o diretório nacional
do PSB para examinar re-
querimento de seu colega
Cid Gomes, governador do
Ceará, que pede rápida de-
finição partidária sobre a
sucessão presidencial. Pos-
sível candidato à Presidên-
cia  da República no ano
que vem, Campos disse que
não antecipará o debate.
“Pelo estatuto do partido, a
definição só é feita no ano
da eleição”. O governador
do Ceará quer  que o  PSB
apoie a reeleição de Dilma
Rousseff.

“Achamos que o momen-
to é de discutir e ganhar o
ano de 2013. Preservar os
empregos, retomar o cresci-
mento com inclusão social”.
Ele lembrou que nenhum
outro partido no País reu-
niu sua direção nacional e
tomou qualquer posiciona-
mento sobre  2014. O que
existe são pré-candidatu-
ras já lançadas, como a do
tucano Aécio Neves (MG) e
a da presidente Dilma.

Campos disse que a deci-
são sobre candidatura ou
não à Presidência deve ser
tomada só depois de termi-
nado o prazo de filiação (6
de outubro) , para que se
possa verificar quais são os

políticos que chegam. “Va-
mos fazer como sempre fi-
zemos, de forma democrá-
tica, conversando com a
base até a direção nacional
se posicionar, como os ou-
tros partidos”, assinalou.

Críticas

O governador pernambu-
cano voltou a criticar o de-
sempenho da economia bra-
sileira. “Temos um conjunto
de problemas na economia,
que derivam de brutal crise
internacional, com efeitos
fortes em todos os blocos, no
Brasil também”. Para ele, o
País tem feito grande esfor-
ço, desde 2009, mas nem to-
das as medidas surtiram os
efeitos esperados.

O presidente do PSB dis-
se ainda que está animado
com a possibilidade de o
Senado mudar o projeto de
lei aprovado pela Câmara
que cria dificuldades para
o acesso de novos partidos
ao fundo partidário e  ao
tempo de TV, e que asfixia
sua candidatura à Presi-
dência, assim como a da
ex-ministra Marina Silva.
Indagado se esperava o jo-
go bruto exercido até agora,
com pressão do Palácio do
Planalto pela aprovação da
proposta, Campos respon-
deu que “temos que estar
sempre preparados para jo-
gar o jogo como vem. Temos
de jogar com muita calma e
entusiasmo”, argumentou.

Campos diz que não
antecipará debate 

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

» DAVI LIRA
DA AGÊNCIA ESTADO

As Universidades Harvard,
Stanford, Columbia, da Califór-
nia, o Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT) e outras
instituições americanas de
ponta vão reservar 1,5 mil bol-
sas de estudo integral até 2015
para estudantes brasileiros cur-

sarem doutorado completo. As
bolsas serão financiadas pelo
governo federal, por meio do
programa Ciência Sem Frontei-
ras (CsF).

Apesar do convênio com as
universidades ter sido firmado
no ano passado – motivado pe-
la ida da presidente Dilma
Rousseff aos Estados Unidos
em abril de 2012 –, a falta de di-

vulgação da oportunidade le-
vou a Laspau (entidade vincu-
lada à Harvard), que administra
a concessão das bolsas, a reali-
zar ontem uma visita ao País.

"Trata-se de um acordo his-
tórico, sem precedentes. Os es-
tudantes brasileiros precisam
saber que eles podem estudar
nas melhores universidades
norte-americanas", disse Angé-
lica Natera, diretora adjunta da
Laspau, durante agenda de reu-
niões com parceiros institucio-
nais em São Paulo.

Mesmo exigindo que os es-
tudantes tenham apenas diplo-
ma de graduação nas áreas prio-
ritárias do CsF – Engenharia,
Tecnologias e Saúde –, além de
bom nível de inglês, pouco mais
de cem candidatos foram pré-
selecionados até o momento. É
prevista neste primeiro ano de
acordo a seleção de outros 400
estudantes. As inscrições para
início dos estudos em 2014 vão
até setembro e podem ser feitas
pelo site da Laspau (www.las-
pau harvard.edu).

A baixa demanda pelas bol-
sas pode ser justificada pelo
desconhecimento de muitos
estudantes, que tendo apenas
diploma de graduação podem
se candidatar diretamente para
o curso de doutorado. Ou seja,
não precisam cursar primeira-
mente o mestrado "Geralmen-
te, quem sabe desse detalhe é
aquele estudante que teve
maior aproximação com pes-
quisa na graduação, com proje-
tos de iniciação científica, por

exemplo, mas quem não teve
muito esse contato desconhe-
ce", disse Luana Bonone, presi-
dente da Associação Nacional
de pós-graduandos.

A falta de domínio de inglês é
outro entrave às candidaturas.
"Até o pós-graduado tem inglês
ruim, mas essa deficiência é cu-
rável", disse o economista Cláu-
dio Moura Castro, ex-diretor-
geral da Capes, uma das agên-
cias de fomento federal que ad-
ministram o CsF.

Solução

A "cura" pode ser até men-
surada, afirma André Marques,
diretor da EF Englishtown, es-
pecialista em certificação. "Para
alcançar o patamar que é exigi-
do pela seleção, o pós-interme-
diário, o estudante que tem ní-
vel básico de inglês, precisaria
estudar diariamente por um
ano e meio", afirmou.

O esforço para preencher as
vagas disponíveis pode aumen-
tar a presença de pesquisadores
brasileiros nas melhores uni-
versidades do mundo. Isso deve
fazer avançar áreas da ciência
estratégicas para o País, afir-
mou Luiz Felipe d’Avila, dire-
tor-presidente do Centro de Li-
derança Pública (CLP). "Pode-
mos nos desenvolver ainda
mais na agroindústria e avia-
ção", disse d’Avila. O CPL pre-
tende implementar uma incu-
badora nos Estados Unidos pa-
ra identificar boas ideias dos
doutorandos.

Mercadante diz que sobram bolsas 

Planalto impôs sua força e projeto de lei que cria dificuldades para que novos partidos tenham acesso ao 
fundo partidário e ao tempo de TV. Medida asfixia as candidaturas de Marina Silva e de Eduardo Campos
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 25 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A-14.
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